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ANDROID APP for SSI GSM kontrol til GSM alarmer
Kun ANDROID mobil telefoner

SSIHuset
Svane Electronic
Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang
ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk

ANDROID APP for SSI-SMS kontrol til GSM systemer
Her vises APP'en I drift med funktioner.

QR kode
Kun for ANDROID telefoner!
Information:
SMS telefon takster er meget forskellige, og man bør
undersøge disse priser inden brug af denne APP.
Mange typer abbonenter indeholder fri brug af SMS.
Denne app er meget stærk vanedannende og vi vil
hermed sige tillykke med valget af vores SSI udstyr.
Opsætning

Her er et billede af opsætning for følgende:
Fælles telefon nummer SIM kort for GSM alarmen.

Tilkobling kommando indtastes. (p1234a)
Hjemmetilkobling kommando indtastes. (p1234h)
Frakobling kommando indtastes. (p1234d)
Kontrol kommando indtastes. (p1234s)
Brugerkoden følger alarmen, 1234 er fabriksværdi
SSI har mange forskellige GSM systemer, og
denne APP er til vores GSM alarm SSI 400
Denne APP er gratis, og kan downloades fra vores
hjemmeside, eller ved brug af QR koden.

Symboler og funktioner
Tilkobling af alarm (fuld tilkobling)

Frakobling af alarm (frakobling af alle zoner undtagen 24 timers zoner)

Hjemme tilkobling (kun zoner der ønskes tilkoblet når man er hjemme)

Kontrol af status på alarm (tilkoblet eller frakoblet)

Opsætning af alarmens SIM kort nummer og kommandoer for ønskede funktioner

Denne app er fremstillet for at gøre det nemmere at anvende en tyverialarm I hjemmet og ikke mindst
ved at kunne betjene den via lange afstande, på arbejde, ferier eller hjælp til børnene kommen og
gåen til huset.
SMS funktionen er billig I drift, og vil kunne hjælpe mange til at gøre hverdagen nemmere.
Denne app er gratis at hente fra vores hjemmeside www.svane-el.dk og er et hjælpe værktøj for alle
brugere.
Vi ønsker alle god fornøjelse og håber alle kunder vil tage imod denne lige software hjælp!
Service afdelingen!

